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Tájékoztató 4. 

Kedves Szülők! 

Kormányzati döntés következtében 2020. május 25-től: A Kormány 215/2020. (V. 20.) Korm. 

rendelete az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok 

megszervezéséről a Sárbogárdi Zengő Óvoda is mindegyik feladatellátási helyen fogadja a 

gyermekeket. A rendelet alapján az intézmény a veszélyhelyzet előtti jogszabályi feltételekkel 

rendes működési renddel biztosítja az óvodai ellátást. Tájékoztatom továbbá Önöket arról is, 

hogy a megyei óvodákban - azaz a mi intézményünken is – az egy csoportban lévő gyermekek 

száma már nem korlátozott 5 főre. A veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni 

felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: R.) 1. és 2. §-a – Budapest főváros kivételével – nem alkalmazható. 

A hatályba lépő rendeleteknek megfelelően az óvodákban újra indul a pedagógiai szakellátás a 

megszokott rendben (logopédia, gyógytestnevelés..stb) 

Az SNI-s, BTMN-es gyermekek ellátását is biztosítjuk a gyógypedagógusokkal a megszokott 

órarendben, és helyszíneken a mindennapi óvodai ellátás keretében. 

Mivel az óvodáink rendes működési rendben tartanak nyitva, és az ellátás teljes, ezért 

megszűnik a digitális távoktatási forma, óvodapedagógusaink az óvodában végzik pedagógiai 

feladataikat. Ezúton is köszönöm a távoktatási időszakban a szülők aktivitását, és 

együttműködését! 

A rendes óvodai ellátás újra indításával a továbbiakban nem áll módunkban biztosítani az ebéd 

elvitelt, így ez a fajta szolgáltatás a 2020. május 25-vel nem igényelhető. 

Természetesen az egészségügyi óvó előírásokat továbbra is betartjuk, és betartatjuk 

mindenkivel az egy csoportba járó gyermekek létszámának növekedése mellett is! 

Intézményünkben egyelőre a távollét igazoltnak minősül további intézkedések meghozataláig.  

Kérem, hogy az egészségügyi előírásokat továbbra is mindenki tartsa be: 

Nemzeti Népegészségügyi Központ által a koronavírus járvánnyal kapcsolatban kiadott, a 

www.nnk.gov.hu honlapon közzétett útmutatóban foglaltak betartása kötelező, e mellett 

intézményünkben: 

- az óvodába érkező gyermekeket a főbejárati ajtóknál át kell adni az óvodai 

dolgozóknak, ők fogják a csoportba kísérni a gyermekeket. Az óvoda épületébe szülő 

nem tartózkodhat, csak vezető által engedélyezett esetben. A gyermekek elvitele szintén 

ilyen módon történik. A bejáratoknál ügyeletes kollégák várják majd a gyermekeket, és 

a szülők, hozzátartozók érkezésekor kísérik őket az ajtókhoz.  

http://www.nnk.gov.hu/


Sárbogárdi Zengő Óvoda 

7000 Sárbogárd Mikes köz 3. 

Tel: 0625460148 e-mail: zengo.ovoda@tolna.net 

- óvodáinkban a fertőtlenítés folyamatos, (játékok, használati eszközök stb.) a gyermekek 

ágyneműjét, és tisztasági felszerelését szükség szerint, illetve minimum hetente haza 

kell vinni, és kérjük a fertőtlenítését. 

- a napközbeni gyakori, és helyes kézmosást feltételezzük már minden kisgyermek 

elsajátította otthon, az óvodában is az érkezés után mindenki kezet kell, hogy mosson, 

és csak azután mehet a csoportba, ügyelünk rá, hogy az óvodából való távozás 

alkalmával is megtörténjen a helyes kézmosás. 

- kérjük, csak egészséges gyermeket hozzanak az óvodába, ha előző nap, vagy reggel 

indulás előtt valamilyen betegség tünetet észlelnek a gyermeken, ne hozzák közösségbe! 

- A főbejáratoknál várakozás esetén, kérjük, tartsák be a koronavírus megelőzésére 

vonatkozó előírásokat. (pl. min. 1,5 méter távolság egymástól, felnőtteknek maszk 

viselése ajánlott az óvoda területén) Kérjük, hogy a kapu előtt való csoportosulást 

kerüljék a kedves szülők, ha mégis megállnak beszélgetni az előírt távolságot tartsák 

be! 

A rendes óvodai működés azt jelenti, hogy a veszélyhelyzet előtti jogszabályi előírások 

alapján 2020. június 30-ig a megszokott rendben, a nyári időszakban 2020. július, és 

augusztus hónapokban ügyeleti nyitva tartással fogadjuk a gyermekeket. Előreláthatólag 

változatlanul a korábbiakban közzétett fenntartói határozat alapján: (2020.február 15-én) 

Intézményünk a nyár folyamán folyamatosan biztosítja az ügyeleti ellátásra kijelölt 

óvodánkban az óvodai nevelést azoknak, akik részére igénylik. Intézményünk nem áll le két 

hétre, mert valamelyik óvodánk mindig nyitva lesz, az ügyeletet igénylők részére. 

Házirendünknek megfelelően a nyári ügyeleti rendben a távolmaradás igazoltnak minősül. 

Június utolsó hetében fogjuk felmérni az igényeket, mely alkalommal a szülőknek 

nyilatkozniuk kell a nyári ügyeletet illetően.  

Kérem, hogy 2020. június 30-ig a megszokott kommunikációs csatornákon jelezzék igényeiket 

az óvodapedagógusoknak, akik továbbítják felénk kéréseiket. (ezt a rendszert továbbra is 

fenntartjuk). Változás a nyári ügyeletben lesz a kapcsolattartást illetően, de annak módjáról a 

későbbiek során fogom önöket tájékoztatni. Megértésüket, és együttműködésüket köszönöm! 

Vigyázzunk továbbra is egymásra, és gyermekeinkre! Az egészségügyi óvó előírások 

betartásával ez bizonyára sikerülni fog! 

Kelt Sárbogárd, 2020. 05.22.               Tisztelettel: Huszárné Kovács Márta 

                                                                                 intézményvezető 


